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Grozījums Nr.  1 

Lucy Anderson, Tania González Peñas 

 

Padomes nostāja 

–

 

 Priekšlikums noraidīt 

 Eiropas Parlaments noraida Padomes 

nostāju pirmajā lasījumā. 

Or. en 

Grozījums Nr.  2 

Marie-Christine Arnautu 

 

Padomes nostāja  

–

 

 Priekšlikums noraidīt 

 Eiropas Parlaments noraida Padomes 

nostāju pirmajā lasījumā. 

Or. fr 

 

 

Grozījums Nr.  3 

Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy 

 

Normatīvas rezolūcijas projekts 

1.a punkts (jauns) 

 

Normatīvas rezolūcijas projekts Grozījums 

 1.a  apstiprina šai rezolūcijai 

pievienoto paziņojumu; 

Or. en 
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Grozījums Nr.  4 

Christine Revault D'Allonnes Bonnefoy 

 

Normatīvas rezolūcijas projekts 

Pielikums 

 

 Normatīvās rezolūcijas pielikums 

 Eiropas Parlamenta paziņojums par 

personāla pārcelšanu 

 Saskaņā ar 14. apsvērumu, 4. panta 4.a 

un 4.b punktu un 6. pantu dalībvalstīm ir 

pilnībā jāievēro Direktīva 2001/23/EK par 

darbinieku tiesību aizsardzību uzņēmumu 

īpašnieka maiņas gadījumā un tās ir 

tiesīgas darīt vairāk, nekā nosaka šīs 

direktīvas piemērošana, proti, veikt 

papildu pasākumus personāla aizsardzībai 

saskaņā ar Savienības tiesību aktiem, 

piemēram, pieprasot obligātu personāla 

pārcelšanu, pat ja Direktīva 2001/23/EK 

nebūtu piemērojama. 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  5 

Lucy Anderson 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 4. punkts – b apakšpunkts 

Regula (EK) Nr. 1370/2007 

4. pants – 4.b punkts 

 

Padomes nostāja Grozījums 

Padomes Direktīvu 2001/23/EK piemēro 

sabiedrisko pakalpojumu sniedzēja 

nomaiņai, ja šāda nomaiņa ir uzņēmuma 

īpašnieka maiņa minētās direktīvas 
nozīmē. 

Neskarot valsts un Savienības tiesību 

aktus, tostarp reprezentatīvus koplīgumus 

starp sociālajiem partneriem, kompetentās 

iestādes prasa, lai izraudzītais sabiedrisko 

pakalpojumu sniedzējs personālam 

nodrošinātu darba apstākļus, kuru 

pamatā ir saistoši valsts, reģionāla un 

vietēja līmeņa sociālie standarti, ko 

piemēro pakalpojumu sniegšanas vietā, 

un/vai prasa obligātu personāla 

pārcelšanu pakalpojumu sniedzēja 
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nomaiņas gadījumā. Ja tiek prasīta šāda 

pārcelšana, personālam, kuru iepriekš 

pakalpojumu sniegšanai pieņēmis 

iepriekšējais pakalpojumu sniedzējs, tiek 

dotas tādas pašas tiesības, ko personāls 

būtu tiesīgs saņemt, ja būtu notikusi 

pārcelšana Direktīvas 2001/23/EK 

nozīmē. Ja kompetentās iestādes prasa, lai 

sabiedrisko pakalpojumu sniedzēji atbilstu 

konkrētiem sociāliem standartiem, 

konkursa dokumentos un pakalpojumu 

valsts līgumos iekļauj attiecīgā personāla 

sarakstu un pārredzamā veidā sniedz sīki 

izklāstītu informāciju par personāla 

līgumtiesībām un par nosacījumiem, 

saskaņā ar kuriem uzskata, ka darbinieki 

ir saistīti ar pakalpojumiem. 

 (Šis grozījums attiecas uz visu tekstu. Tā 

pieņemšanas gadījumā vajadzēs veikt 

atbilstošas izmaiņas visā tekstā.) 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  6 

Lucy Anderson, Karima Delli 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 5. punkts – a apakšpunkts 

Regula (EK) Nr. 1370/2007 

5. pants – 2. punkts – ievaddaļa 

 

Padomes nostāja Grozījums 

Sabiedriskā pasažieru transporta 

pakalpojumu pa dzelzceļu gadījumā 

pirmajā daļā minēto iestāžu grupu var 

veidot tikai vietējās kompetentās iestādes, 

kuru kompetencē ir ģeogrāfisks apgabals, 

kas nav valsts mēroga apgabals. 

Sabiedriskā pasažieru transporta 

pakalpojums vai pirmajā daļā minētais 

pakalpojumu valsts līgums var attiekties 

tikai uz pilsētu aglomerāciju vai lauku 

apgabalu, vai abu vajadzībām pārvadājumu 

jomā. 

Sabiedriskā pasažieru transporta 

pakalpojumu pa dzelzceļu gadījumā 

pirmajā daļā minēto iestāžu grupu var 

veidot tikai vietējās kompetentās iestādes, 

kuru kompetencē ir ģeogrāfisks apgabals, 

kas nav valsts mēroga apgabals. 

Sabiedriskā pasažieru transporta 

pakalpojums vai pirmajā daļā minētais 

pakalpojumu valsts līgums var attiekties 

tikai uz pilsētu aglomerāciju vai lauku 

apgabalu vajadzībām pārvadājumu jomā, ja 

vien valsts kompetentā iestāde vai tās 

iekšējais pakalpojumu sniedzējs rīkojas 
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saskaņā ar d) apakšpunktu. 

 (Šis grozījums attiecas uz visu tekstu. Tā 

pieņemšanas gadījumā vajadzēs veikt 

atbilstošas izmaiņas visā tekstā.) 

Or. en 

 

Grozījums Nr.  7 

Lucy Anderson, Karima Delli 

 

Regulas priekšlikums 

1. pants – 5. punkts – aa apakšpunkts (jauns) 

Regula (EK) Nr. 1370/2007 

5. pants – 2. punkts – d apakšpunkts 

 

Padomes nostāja Grozījums 

 aa)  panta 2. punkta d) apakšpunktu 

aizstāj ar šādu: 

 “d) Ja valsts kompetentā iestāde ir 

atbildīga par sabiedriskā pasažieru 

transporta pakalpojumu sniegšanu, a), b) 

un c) apakšpunktu piemēro minētajai 

iestādei, lai dotu labumu ģeogrāfiskajam 

apgabalam, par kuru tā ir atbildīga, ar 

nosacījumu, ka iekšējais pakalpojumu 

sniedzējs nepiedalās konkursos par tādu 

sabiedriskā pasažieru transporta 

pakalpojumu sniegšanu, kuri tiek 

organizēti ārpus teritorijas, attiecībā uz 

kuru pakalpojumu valsts līgums ir bijis 

piešķirts, un jo īpaši par pakalpojumiem, 

kas tiek sniegti citas dalībvalsts 

kompetentas iestādes pārziņā esošā 

teritorijā.” 

 (Šis grozījums attiecas uz visu tekstu. Tā 

pieņemšanas gadījumā vajadzēs veikt 

atbilstošas izmaiņas visā tekstā.) 

Or. en 

 

 

 


